






frente e atualiza o que foi definido no ano
anterior, mantendo a relevância dos objeti-
vos", afirma o analista Alex Cullen, diretor
de pesquisas sobre liderança de TI da
Forrester Research. No caso da Tecban, o
roadmap prevê ações para os próximos três
anos e recebe revisões semestralmente. "O
projeto causou um forte impacto na empre-
sa, pois todas as pessoas passaram a enxer-
gar o rumo do negócio" diz Lauretti.

Há uma outra característica marcante no
formato de um plano estratégico atual: ele
deixou de ser uma extensa lista de projetos.
Diferentemente, é um documento sintético,
objetivo, escrito claramente com a intenção
de apoiar a estratégia da empresa. O propó-
sito corporativo define a estrutura e o con-
teúdo do plano e evita a criação de calhama-
ços de páginas que visam cobrir todos os
aspectos da estratégia de TI. Por trás dessa
mudança na forma de planejar há uma boa
notícia para os CIOs. As empresas estão
reconhecendo que o planejamento estraté-
gico da TI não se resume a um documento
que todos assinam e ocasionalmente é lido.

Ao contrário, o roadmap é um processo de
gestão permanente do valor da TI ao longo
do tempo. Segundo a Forrester, a exigência
por metas claras demonstra que as empre-
sas esperam que a TI seja gerida como se
fosse um negócio em si. Também está
implícita uma antiga reivindicação do negó-
cio, que é ter controle sobre as ações da TI.
"As empresas querem saber, nos atuais
roadmaps de TI, qual é a função da área de
tecnologia. O que faz, como executa suas
tarefas, como se integra ao negócio e como
faz sua própria gestão", diz Cullen.

Além de controle, o roadmap permite
que o comando da companhia saiba de que
forma a tecnologia poderá colaborar com a
estratégia de crescimento da empresa.
Segundo uma pesquisa da consultoria
McKinsey, 79% das empresas declaram
ter forte integração entre as estratégias de
negócio e de TI. No entanto, a pesquisa
revela que na maioria das empresas a TI
ainda é incapaz de demonstrar sua força
inovadora, que ajuda o negócio a superar
concorrentes. A pesquisa considerou que
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40% das empresas são eficientes para
identificar oportunidades de aumentar o
valor do negócio por meio da TI. Esse gap,
de acordo com a McKinsey, só pode ser
superado com visão de longo prazo, coisa
que hoje menos de dois terços das empre-
sas efetivamente têm.

Na busca por aumentar a eficiência para
o negócio, o roadmap ajudará o CIO a defi-
nir novas funções para a TI, que deixará de
lado atribuições que sempre a acompanha-
ram. Ao mesmo tempo, a área ganhará
outros papéis. Para Cassio Dreyfuss, vice-
presidente de pesquisas do Gartner, o CIO
deve compreender o que as empresas espe-
ram da TI no futuro sem pensar nas fun-
ções e limites que a área teve até hoje. "Se o
CIO não compreender essa mudança, vão
passar por cima dele", diz Dreyfuss.

Evolução na gestão Conceitualmente,
segundo a Forrester, um plano de longo
prazo da TI tem três finalidades específicas:
informar quais são as prioridades de tecno-
logia para o negócio; dar direcionamento e
contexto para a TI — esse item é fundamen-
tal tanto para organismos de governança e
controle de investimentos quanto para os
processos de gestão de portfólio de projetos
de TI; e assegurar que as expectativas cria-
das por uma -estratégia estejam alinhadas
com o orçamento disponível.

Essa nova forma de planejamento se via-
biliza porque houve mudanças no processo
de gestão da TI. A gestão de portfólio de
projetos se tornou uma disciplina regular, o
que permite ao CIO sentar com as áreas de
negócio e definir prioridades. Outro fator
importante foi o crescimento das práticas
de governança de TI, que aumentou a quan-
tidade de documentação da área e organi-
zou processos de tomada de decisão. Além
disso, a lei Sarbanes-Oxley e regulamenta-
ções semelhantes obrigaram o board a se
envolver mais com as decisões de evolução
e investimento em tecnologia da informa-
ção. Um dos efeitos dessa busca por sinto-
nia ê a presença mais freqüente de pessoas

de TI em reuniões de planejamento de
outros departamentos. "Em algumas
empresas, existe a figura do gerente de rela-
cionamento com usuários, cuja função é
entender as necessidades de negócio", afir-
ma Cullen. "A velha postura reativa da TI
está relacionada diretamente com a falta de
entendimento de negócios", diz o analista.

Na Votorantim Industrial, por exemplo,
há uma pessoa de TI destacada para acom-
panhar o planejamento de cada unidade da
empresa. Nas reuniões, o profissional capta
oportunidades que podem trazer benefí-
cios para as metas da companhia, detecta
demandas que são comuns a mais de um
setor para gerar sinergias e exclui os pedi-
dos que não estão alinhados aos objetivos
do negócio. O processo dura quase o ano
inteiro. "Visitando todas as áreas, conse-
guimos identificar quais são as prioridades
de investimento", afirma Fábio Faria, CIO
da Votorantim Industrial.



A principal função do roadmap é comu-
nicar ao resto da corporação como a evolu-
ção da TI ocorrerá ao longo dos anos. Por
isso, na hora de escrever o plano, o CIO
deve levar em conta que o documento não
será utilizado apenas pelo seu time. Todas
as outras áreas usuárias devem consultar o
documento para saber como serão atendi-
das e qual estratégia a TI usará para cada
demanda prevista. Na Tecban, por exem-
plo, o roadmap serve para afinar as expec-
tativas entre os dois lados. "O interessante
é ver que o documento não pertence ape-
nas à área de TI", diz Lisias Lauretti, da
Tecban. "Trata-se de uma ferramenta
usada e mantida por toda a corporação",
afirma. O esforço gasto na confecção do
plano ajudará o CIO em alguns pontos. Um
deles é equacionar as expectativas de negó-
cio e melhorar a visão que os usuários têm
da área. Se a TI não for capaz de comunicar
com clareza quando e como as demandas
serão atendidas, ela se verá obrigada a cor-

rer atrás de pedidos em regime de emer-
gência. "Como conseqüência, as áreas
usuárias ficarão frustradas se não forem
capazes de compreender as limitações da
TI" diz Alex Cullen, da Forrester.

Um mapa de evolução também ajuda a
TI a demonstrar alinhamento com a
estratégia corporativa. Como se trata de
uma área que consome muitos recursos,
CEOs e CFOs querem cada vez mais saber
se o dinheiro investido traz benefícios
para o negócio e se há mecanismos ade-
quados de governança para controlar os
gastos. O documento será igualmente
importante para a própria área de TI, que
ganhará uma orientação de rumo. A ges-
tão do setor exige decisões diárias sobre
evoluções dos projetos, compra de produ-
tos, desenvolvimento e treinamento de
pessoas. Sem uma definição do que é
prioritário e do que deve ser entregue pri-
meiro, a TI corre o risco de desperdiçar
recursos e perder produtividade.
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O maior projeto de TI da Votorantim
Industrial nos últimos anos foi a integração
das aplicações de gestão das sete unidades
de negócio do grupo em um único grande
sistema, baseado no ERP da SAP. O sistema,
que começou a ser planejado em 2003,
ainda hoje recebe novos módulos e integra-
ções. Com ele, a TI se torneai uma peça fun-
damental na estratégia dexexpansão da
empresa, que prevê internaciohalização e
taxas de crescimento anual acima de 12%
durante toda essa década. Para cumprir essa
meta, a Votorantim tem apostado em aqui-
sições, tanto no Brasil quanto no exterior. É
exatamente no momento de uma nova
compra que o valor do ERP aparece. "O sis-
tema foi concebido para dar agilidade à
empresa na hora de uma compra", diz Fábio
Faria, CIO da Votorantim Industrial. "A TI
permite que a empresa possa integrar uma
nova operação e consolidar os resultados
em uma questão de dias", diz Faria.

O alinhamento entre as estratégias de
negócios e de TI que foi alcançado na
Votorantim Industrial revela um compo-
nente fundamental que deve ser levado em
conta num roadmap: o contexto do negócio.
No caso da Votorantim, a estratégia foi criar
uma TI que tivesse flexibilidade para
respostas rápidas à demanda do negócio
por aquisições. "Na hora de fazer o planeja-
mento da TI, é preciso olhar para o contex-
to do negócio", diz Cullen. "O roadmap de
uma empresa que cresce rápido é muito
diferente do de uma empresa que busca efi-
ciência operacional", afirma.

Investimento distribuído Para escre-
ver o roadmap, é preciso fazer um exercício
de tentar imaginar se o documento terá no
futuro a mesma relevância que tem no
momento da elaboração. Há três fatores a
serem considerados. O primeiro são as
perspectivas para o futuro da companhia. O
CIO deve avaliar se a empresa está crescen-
do e a que ritmo. Depois, deve ver se a enti-
dade valoriza mais o crescimento ou o con-
trole de custos. Também há que se pesar o



As novas
funções da
tecnologia

Hoje é impossível planejar a evolução
tecnológica da empresa sem uma reava-
liação das funções da área de TI. Os tipos
de demandas do negócio passaram por
mudanças e é preciso acompanhá-las. Em
muitas empresas, o CIO ganhou novas
responsabilidades, como cuidar do plane-
jamento estratégico, do supply chain e da
inovação, por exemplo. Em outros casos,
atividades que antes estavam sob a guar-
da da TI estão sendo incorporadas por
outras áreas. De acordo com o Gartner,
não há um padrão predefinido. A evolu-
ção da TI vai variar de caso para caso.

Tradicionalmente, a área de TI foi en-
tendida como um repositório de conheci-
mento de domínio exclusivo dos profissio-
nais técnicos. A abertura para o negócio e
para entidades externas à empresa era limi-
tada. Isso significava uma enorme concen-
tração do conhecimento. Todos os proces-
sos e atividades de TI estavam dentro de
uma única área. Hoje, o cenário mudou. A
área de TI vem sendo esvaziada em duas
frentes. De um lado, algumas áreas vêm
"roubando" atividades de TI. É um efeito da
utilização intensiva de tecnologia nas fren-
tes de negócios e do maior nível de alinha-
mento e integração. No outro extremo, pro-
vedores de serviços externos reduzem os
custos das ofertas, o que torna inevitável a
terceirização de alguns processos.

Esse cenário cria uma espécie de crise
de identidade na TI, que a obriga a pensar
o futuro. Para Cassio Dreyfuss, do
Gartner, é preciso mudar a estrutura da
área, que segue baseada nas atividades de
desenvolvimento, organização e suporte.
Caso isso não ocorra, segundo Dreyfuss, a
área sofrerá um processo violento de es-
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vaziamento, verificado principalmente no
assédio aos recursos humanos.

O que fazer para a TI permanecer viva
como área de negócio? Para obter essa res-
posta, é preciso encontrar qual será a razão
da existência da área no futuro. Quando
fazer isso? Durante o próprio desenho do
roadmap, na fase em que o CIO está detec-
tando quais são as demandas de negócio. O
Gartner entende que há três modelos de
organização que devem substituir a atual
área de TI. Todas ainda terão a tecnologia
como base, mas não mais como foco. O pri-
meiro modelo é a organização de gestão da
demanda, de serviços e de sourcing. A fun-
ção dessa área será entender as demandas
da empresa e desenvolver o melhor mix de
serviços internos e externos para atender a
companhia. O segundo modelo é o chama-
do pelo Gartner de organização de soluções
de negócio. Esse tipo de departamento teria
a responsabilidade de entender como a tec-
nologia pode apoiar, fomentar e direcionar o
negócio. Entre as atribuições dessa área
estariam a gestão da arquitetura, das tecno-
logias emergentes, dos processos de negó-
cio, inovação e criação de diferenciais com-
petitivos a partir de novos processos, regras
e aplicações. O último modelo macro foi
chamado de organização de serviços com-
partilhados. Seria um centro de serviços,
talvez até uma operação independente, que
teria a função primordial de garantir alta
performance, eficiência e sinergia para
várias unidades de negócio.

É possível encontrar argumentos que
justifiquem a adoção de qualquer um dos
três modelos. No entanto, o CIO não
poderá fazer a escolha sem levar em conta
o contexto do negócio. A Forrester
Research identifica modelos semelhantes
para o futuro da TI, que são chamados de
arquétipos. "Embora a empresa defina qual
tipo de TI quer ter, o CIO pode preparar a
organização para um novo tipo de relacio-
namento. Isso será feito construindo cre-
dibilidade no fornecimento de serviços"
diz Alex Cullen, da Forrester.



Em agosto de 2006, a Rio Minas Energia assu-
miu o controle da operadora de energia Light,
após adquirir 80% das ações da EDF, antiga con-
troladora da empresa. Os novos acionistas colo-
caram a tecnologia da informação como compo-
nente fundamental de uma virada estratégica. O
diretor de TI Marcelo Carreras foi contratado, no
final do ano passado, para fazer a renovação da
área, propondo ações de curto, médio e longo
prazos, e para desenhar um planejamento estra-
tégico que cobrisse os primeiros 24 meses de
atuação, mas com as diretrizes gerais para o ter-
ceiro ano. Toda a renovação da TI está alinhada
ao programa de transformação da companhia,
que elegeu 14 projetos prioritários em diversas
áreas, como gestão de processos, atendimento ao
cliente e fornecimento de energia. A TI forneceu
inputs para as áreas de negócios, diagnosticou a
situação de diversos projetos e entrevistou usuá-
rios para entender as necessidades de tecnologia,
telecomunicações e segurança.

A partir daí, Carreras montou uma visão e
estabeleceu os princípios da área de TI, que fun-
cionará em um modelo de prestação de serviços
para a companhia, atendendo demandas do
negócio. O passo seguinte foi a criação de um
modelo de governança de processos de TI, que
originou a nova estrutura organizacional da área.
Esse conjunto de medidas permitiu à TI indicar
uma estratégia de entrega de serviços e projetos
para cada área da empresa e, ao mesmo tempo,
dizer qual seria o orçamento necessário para a
execução desses itens.

Apoio à Virada Como a companhia passa por
uma fase de injeção de dinheiro dos novos con-
troladores, o número de projetos de TI em anda-
mento é alto — cerca de 100. Isso faz parte, se-
gundo Carreras, da intenção da empresa de dar



capa roadmap de TI

um salto na prestação de serviço nos próximos
anos, tirando um atraso que marcou não só a
Light, mas diversas empresas do setor elétrico,
que passaram praticamente toda a década sem
obter resultados satisfatórios.

Os projetos da área de TI estão organizados em
três grandes programas. Sob o nome soluções de
negócios, está o atendimento das áreas clientes. O
segundo programa é o de gestão e governança da
área de TI. E, por último, está a pasta com os pro-
jetos de arquitetura e infra-estrutura de TI, que
formam o pilar tecnológico da empresa. Os três
programas têm orçamentos próprios de despesas
e investimentos (Opex/Capex) vinculados aos
objetivos e estratégias da empresa.

Outra atitude durante o planejamento foi fazer
um mapa dos projetos. "Isso permitiu visualizar
quais estavam alinhados aos objetivos de negó-
cios da empresa e cancelar os que não tinham
tanta relevância para a companhia", diz Carreras.
Nesses últimos meses do ano, os projetos estão
sendo revistos para o orçamento do ano que vem.
Como praticamente todas as iniciativas estão em
andamento, ou já foram aprovadas no plano de
transformação feito neste ano, os investimentos
já estão alocados nos projetos. Com metas bem
definidas, a discussão do orçamento deve procu-
rar estabelecer entre os atuais projetos quais
serão as prioridades de 2008.

Limite da Visão futura Exceto por upgrades
de hardware e trocas de versão de aplicativos, o
planejamento de TI da Light não faz muitas pre-
visões para além dos próximos dois anos. "A par-
tir daí, não adianta ter bola de cristal", diz
Carreras. "O investimento e a evolução vão de-
pender do momento do negócio." Há também um
entendimento de que o investimento mais alto
que está sendo feito neste ano e no próximo trará
ganhos com eficiência operacional e redução de
custos no longo prazo. Criar uma arquitetura
mais simples e padronizada é o caminho para
ganhar agilidade na entrega de projetos no futu-
ro. "Muitas vezes gasta-se a maior parte do
tempo de desenvolvimento do projeto resolvendo
problemas de infra-estrutura. Estamos investin-
do em simplificação para ganhar flexibilidade no
futuro", diz Carreras.

Em sua visão de longo prazo, a TAM Linhas
Aéreas adota 15 grandes focos de atuação do negócio
que direcionam todas as áreas da empresa. O comitê
executivo se reúne semestralmente para fazer a
revisão desse plano. O CIO Mauricélio Lauand faz
parte desse comitê. A não ser que ocorra uma
mudança drástica no mercado, ocorrem apenas
pequenas alterações. Embora faça previsões mais
longas, normalmente o comitê estabelece as ações
que vão ocorrer nos 24 meses seguintes. Essas ações
mais imediatas são incluídas no orçamento anual. Já
o planejamento de longo prazo vai afinar as tendên-
cias da empresa para o segundo ano.

Duas grandes vertentes determinam a evolução da
TI no longo prazo. De um lado, estão as mudanças
que ocorrem no mercado de aviação civil que a com-
panhia precisa acompanhar. Um exemplo é a deter-
minação internacional de que todos os bilhetes de
passagem sejam eletrônicos. Por causa de um fator
externo, a TAM precisou prever na evolução da TI o
que era necessário para atender a regulamentação.
Isso inclui não só calcular os investimentos como
também analisar quais impactos as mudanças trarão
em outras áreas do negócio. O planejamento da TI
também pode ser impactado por mudanças no
ambiente competitivo. Uma delas, por exemplo, é a
disponibilidade de acesso à internet nos aviões
durante os vôos, que hoje os fabricantes já tornaram
viável. Para lançar um projeto desse tipo, a TI apre-
senta um plano para as áreas de negócio que se
envolverão com o tema, como operações e marketing,
para verificar quais são as oportunidades para a
empresa. "Para atender com rapidez esse tipo de
demanda, é preciso ter flexibilidade", afirma Lauand.

Há também uma outra vertente do planejamento
de TI que é voltada para as diretrizes internas da
companhia, como melhoria do nível do serviço e
controle de custos. A TI deve planejar, com outras
áreas, medidas que visem atingir esse objetivo.



Quando assumiu a área de TI da construtora
Cyrela, o diretor de tecnologia e marketing cor-
porativo Germán Quiroga fez uma avaliação da
maturidade da área, utilizando melhores práticas
de Cobit e Itil. Depois, fez urna nova análise,
dessa vez do ponto de vista dos sistemas e da
segurança. Por fim, consultou diretores e acionis-
tas para entender as perspectivas do negócio. Das
informações que obteve, pôde entender onde a
empresa pretende chegar no longo prazo e o que
isso significa em termos de arquitetura, sistemas,
processos e governança. Depois comparou o
cenário futuro com a situação da TI naquele
momento, estabelecendo os gaps entre o quadro
atual e a meta a ser alcançada. A partir da análise
desses gaps, definiu o plano estratégico da TI.

Um dos primeiros passos foi remanejar recursos
humanos da TI. Todo o desenvolvimento foi tercei-
rizado e os analistas de negócio e gerentes de pro-
jeto passaram a ocupar outras funções no atendi-
mento às áreas usuárias. "Tem um grupo de pes-
soas que conhece muito o negócio da construção e
que estava sendo mal aproveitado", diz Quiroga.

O passo mais importante foi fazer um planeja-
mento para as substituições dos sistemas corpora-
tivos mais importantes. "Era a maior carência a ser
resolvida", afirma Quiroga. O BI, da Cognos, já está
em produção, enquanto o ERP SAP e o CRM da
Microsoft estão em fase de implementação.

A empresa trabalha com uma visão de dez anos,
com detalhamento claro do que ocorrerá nos próxi-
mos dois. Quiroga participa de um comitê de dire-
tores que debate regularmente como deve ser a
Cyrela no futuro. A análise, para a TI, inclui duas
questões. A primeira é como apoiar o desenvolvi-
mento das estratégias de negócio. A segunda é
como a própria TI pode abrir novas oportunidades.
A cada dois meses, o comitê executivo da empresa
se reúne para avaliar o cumprimento dos itens pre-
sentes no orçamento do ano. As metas de longo


